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EL PROPÒSIT EDUCATIU
Fa tres dècades que la UNESCO ha establert que el propòsit de l’educació ha 
d’estar enfocat a desenvolupar competències per a la vida, per a què els infants 
puguin ser persones autònomes i tenir una vida plena, tot convivint en societat. 

Aquestes competències han d’incloure, amb el mateix pes, quatre pilars: 
aprendre a conèixer; aprendre a ser; aprendre a fer; i aprendre a viure junts. A 
més, transversalment també han d’incloure la capacitat d’esdevenir aprenents 
autònoms: l’aprendre a aprendre. Així doncs, es tracta de competències que han 
de promoure la dignitat, les capacitats i el benestar de cada infant i revertir en 
una societat més cohesionada i capaç de donar respostes als reptes globals 
conformant ciutadans lliures i responsables.



LES PRÀCTIQUES D’APRENENTATGE
Les escoles avançades basen les seves pràctiques educatives en el 
coneixement contrastat sobre com les persones aprenen. Fa sis anys, l’OCDE 
va sintetitzar la recerca existent en el document The Nature of Learning, que 
resumeix en set els principis de l’aprenentatge que han de fonamentar tota 
acció educativa:

1. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge.
2. L’aprenentatge és un procés de naturalesa social.
3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge.
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement.



L’AVALUACIÓ

Les escoles avançades són capaces de 
mesurar l’assoliment de les competències 

en tots els àmbits: cognitiu, emocional, 
motriu, social i ètic. Dissenyen processos 

d’avaluació formatius i holístics per millorar 
l’aprenentatge de tots els infants.



L’ORGANITZACIÓ

A les escoles avançades l’organització del 
centre està al servei de l’aprenentatge. 
Es tracta d’una organització autònoma i 
oberta a l’entorn, capaç de promoure el 

desenvolupament i la sostenibilitat 
d’entorns d’aprenentatge avançats.



Basades en el model de gestió del canvi de John P. Kotter (Professor emèrit de 
lideratge a la Harvard Business School)
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LES FASES DE LA 
GESTIÓ DEL CANVI



FASE 1: CREAR SENTIT D’URGÈNCIA

Objectiu: que el claustre estigui 
sensibilitzat sobre la necessitat de canviar i 
sobre el sentit del canvi educatiu. Que els 
docents comencin a reflexionar sobre el 

propòsit de l’educació. 



FASE 2: CREAR L’EQUIP GUIA

Objectiu: que al centre es creï una coalició 
de docents que liderarà el canvi educatiu: 

l’equip impulsor del canvi



FASE 3: CREAR LA VISIÓ DEL CANVI I 
L’ESTRATÈGIA

Objectius:
Que l’equip impulsor i altres docents del 
centre integrin el marc de l’escola avançada.

Que l’equip impulsor elabori una estratègia 
per a la construcció de la visió del centre.  



FASE 4: COMUNICAR LA VISIÓ DEL 
CANVI

Objectiu: que l’equip impulsor impliqui a la 
comunitat educativa per construir la visió del 

centre.



FASE 5: CAPACITAR I ELIMINAR 
OBSTACLES

Objectiu: que l’equip impulsor identifiqui 
obstacles a l’hora de definir la visió del 

centre i els intenti eliminar o reduir



FASE 6: GENERAR I CELEBRAR 
ÈXITS A CURT TERMINI

Objectiu: que finalitzi el procés d’elaboració 
de la visió del centre (“sabem on anem”) i 
s’organitzi un acte amb tota la comunitat 
educativa per presentar les conclusions i 

celebrar l’èxit.



FASE 7: CONSOLIDAR ÈXITS I 
GENERAR MÉS CANVI

Objectiu: que alguns docents comencin a 
implementar innovacions alineades amb la 
visió del centre. Que es comenci a integrar 

dins del claustre una nova cultura de millora 
continuada vers la visió del centre (“sé com 

arribar-hi”).



FASE 8: CREAR UNA NOVA CULTURA

Objectiu: que el centre educatiu integri una 
nova cultura de centre basada en la millora 

contínua cap a la visió establerta al seu PEC i 
disposi de metodologies i recursos per 

aconseguir-ho (“sé com arribar-hi”).
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PRINCIPIS DE 
LA XARXA



ELS CENTRES SÓN ELS 
PROTAGONISTES DE LA XARXA

La missió de la xarxa és fer aflorar el coneixement 
de cada centre per impulsar el seu propi procés de 

canvi i el de la resta de centres cap a l’horitzó 
comú. El dinamitzador de la xarxa és la persona 
que, a través de generar preguntes més que no 
donar respostes, acompanyarà els centres en 

aquest procés de reflexió i aprenentatge. 



LA XARXA ÉS UN MITJÀ, NO UNA 
FINALITAT

Cal entendre la xarxa com un instrument 
d’acompanyament, orientació i impuls del procés 
de canvi del centre educatiu. L’objecte últim de 

canvi serà sempre el centre educatiu.



LA XARXA ÉS PRESENCIAL I 
VIRTUAL

Les trobades presencials de xarxa serviran per 
compartir avenços i establir properes passes en el 
procés de canvi dels centres. Alhora, els centres i 
la pròpia xarxa tindran sempre al seu abast una 

comunitat digital de docents i altres agents 
educatius compromesos amb el canvi educatiu. 



ESCOLA NOVA 21 I LA XARXA 
APRENEN DE FORMA CONTINUADA

Els processos de canvi van sempre acompanyats 
d’un cert grau d’incertesa i, per tant, els centres 

educatius i el programa Escola Nova 21 tenim 
flexibilitat i adaptabilitat per aprendre durant 

aquests tres anys.



LA XARXA FORMA PART D’UN 
SISTEMA

Tot i ser espais autònoms en el seu funcionament, 
cada xarxa local forma part del sistema de xarxes 

vinculades al programa Escola Nova 21, creant 
d’aquesta manera un sistema d’aprenentatge 
conjunt que supera l’abast d’una xarxa local i 

contribueix al canvi del sistema educatiu a 
Catalunya.



LA XARXA TÉ CAPACITAT 
D’EMPRENDRE ACCIONS 

COMPLEMENTÀRIES

El programa Escola Nova 21 aportarà instruments 
de reflexió per acompanyar als centres educatius 

en el seu procés de canvi. La xarxa té també 
capacitat d’emprendre accions i iniciatives 

complementàries, que estiguin alineades i reforcin 
el procés de canvi cap a l’horitzó comú.



LA XARXA NEIX PER 
COMPLEMENTAR

Les xarxes pretenen complementar i nodrir-se 
d’altres xarxes o accions col·laboratives ja 

existents al territori.
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Compromís

Voluntat

Confiança

Transferència

Col·laboració

ImplicacióActitud 
positiva

Generositat




